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Buurtbijdragen

Uw bijdrage voor 2021 al overgemaakt? U kunt dat doen door een
bedrag over te maken op rekening:

NL61 INGB 0003 1130 10
ten name van J. de Leijer te Oegstgeest

‘Een oranjebittertje
voor
iedereen!’

GRUNER IE
IN CORONATIJD
Nadat in het begin van 2021 al diverse
activiteiten waren georganiseerd, bleef
het ook niet stil in het voorjaar van
dit jaar. Koningsdag was een ware
happening, de buurt was feestelijk
versierd en er kon weer volop worden
ge-stoep-krijt. Een deskundige jury
beoordeelde later de werkstukken;
voor de bekroonde deelnemers was
er een prachtige beker en een
ingelijste foto van hun prestatie op
de stoep. De middag werd afgesloten
met een gezellige alternatieve
buurtborrel. Daarbij werd de buurt
getrakteerd op een coronaproof
geserveerd Oranjebittertje.

W E GGE E F TAFEL
Sinds enige tijd staat er aan de
Rhijngeesterstraatweg, voor het huis
AMPIJOLOE, een weggeeftafel.
Zaken die niet meer nodig zijn, en nog
in goede staat verkeren, kunnen erop
worden geplaatst. Anderen kunnen
het dan gewoon meenemen. Een
prima initiatief van Hester Scheltens,
waarvan zoals inmiddels is gebleken,
volop gebruik wordt gemaakt.

Grunerielaan 17,
2343 AK Oegstgeest
of per e-mail:
info@gruneriebuurt.nl

Vermeld a.u.b. buurtbijdrage + uw adres

KI N DE R B IEB
Een buurtgenoot vroeg naar de
mogelijkheid de Buurt-bibliotheekkast (Grunebieb) in het speeltuintje
uit te breiden met een verdieping er
onder: bestemd voor kinderboeken.
Natuurlijk is dat mogelijk: bent u
een knutselaar en ziet u kans van
waterbestendig en stevig materiaal
zo’n uitbreiding te maken,
neem dan contact met ons op
(info@gruneriebuurt.nl).
Materiaalkosten worden natuurlijk
vanuit de buurt betaald.

Het volgende bulletin
verschijnt in november
2021. Kopij graag vóór
1 november. Tekst
voor een bulletin
kunt u inleveren bij
de redactie:

FOTOS PEURTO C H T
Wat later, rond Pinksteren, had
buurtgenoot Ferry Zeeman een pittige
fotospeurtocht uitgezet. Via internet,
met een kompas in de hand, moesten
ruim 200 foto’s van objecten in onze
lanen worden gelokaliseerd. Een flink
aantal kinderen, soms gesteund door
hun ouders, slaagde er in om het
wedstrijdformulier helemaal foutloos
in te leveren; een prestatie! Voor allen
was er ditmaal geen prijs, maar een
ijskoude versnapering.

‘Vanuit het beginpunt
loop je naar het noorden...’

GEBOR EN
Feest aan de Grunerielaan 19!
Op 26 juni werd Jade geboren,
dochter van Nienke Veenhuizen
en Gijan Koedood, zusje van
Jonas. Van harte gefeliciteerd en
veel geluk gewenst met Jade!

ONDER NEM ERS I N
DE GRUNERIEB U U RT
In het vorige bulletin nodigden we
buurtgenoten uit zich te melden
wanneer ze ondernemer zijn, en
voor bewoners van onze buurt
betekenis zouden kunnen hebben.
We zouden er via een speciaal
bulletin en op onze website
bekendheid aan kunnen geven.
Een aantal reageerde al, maar
melden kan nog steeds. Zie ook
www.gruneriebuurt.nl

FIETSTOCH T 2 0 2 1 ,
V R IJDAG
27 AUGUSTU S
Een vast onderdeel van ons jaarprogramma: De Buurt-Fiets-Tocht,
steevast georganiseerd door
Gijs Overbeek en Renée Wap.
Zij zorgen ook dit jaar voor een
mooie Fietstocht door onze regio.
Vertrek om 10.30 uur vanaf van
Cuycklaan 10. Zo rond 3 uur in
de middag zijn we weer terug
in Oegstgeest en... zijn we, net
als vorig jaar, welkom bij Gijs en
Renée voor een drankje met hapjes. Zeker ook de moeite waard.
De te fietsen afstand zal plm.
40 km zijn. We fietsen in een rustig
tempo en nemen onderweg zeker
even tijd voor een lunchpauze.
Bent U van plan mee te gaan, dan
is een berichtje op dat adres, of
via info@gruneriebuurt.nl erg
welkom. Doet U dat dan uiterlijk
3 dagen te voren.
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Contactpersonen in de buurt...
René vd Voort
Dorpsstraat 23
Charlot Devilee
Grunerielaan 17
Marleen Audretsch
Grunerielaan 51
Madeleine den Hertog Utenwaerdelaan 6
Dieke Kuijpers
Kamphuizenlaan 5
Dirk Jan de Ruijter
Van Cuycklaan 5
Christiane Weibel
Willibrordlaan 2
Hetty Boter
Van Wassenaerlaan 28
www.gruneriebuurt.nl

568 05 43
515 47 53
515 71 85
517 49 22
06 1048 7605
06 5363 4984
515 08 00
515 59 54

info@gruneriebuurt.nl

Jaarprogramma
Natuurlijk onder het voorbehoud van een succesvolle
organisatie en eventuele beperkingen door Corona.
• Vrijdag 27 augustus: Buurt-Fietstocht.
• Zaterdag 4 september: Buurtbarbecue voorafgegaan
door een buurtborrel
• Donderdag 11 november: Sint Maarten.
• Zondag 21 november: Sint in de buurt.

